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دانشکده/پژوهشکده

 .........................................گروه

تاريخ ارسال ...................................................

........................................

 .1مشخصات نويسنده /مترجم
نام و نام خانودگی:

نام پدر :

شماره شناسنامه

تاریخ تولد :

محل تولد :

میزان تحصیالت :

مرتبه علمی :

شغل :

میزان سابقه کار :

 /کد ملی :
رشته تحصیلی :

نشانی منزل :

تلفن :

نشانی محل کار :

تلفن :

نشانی پست الکترونیکی:

تلفن همراه :

سوابق انتشاراتی :
عنوان کتاب

ردیف

ناشر

تاليف

ترجمه

ویرایش

تصحيح

1
2
3
تاريخ:

امضاء:

 .2مشخصات کتاب :
 2-1عنوان کتاب :
نوع اثر :تالیف

نام اثر :

گردآوری  ،تدوین  ،تنظیم

اين قسمت مربوط به آثار ترجمهای است:
عنوان کتاب به زبان اصلی ........................................................................................................................ :
نويسنده کتاب ................................................................................................................................................ :
سال انتشار کتاب .......................................................................................................................................... :
برگردان از چه زبانی است........................................................................................................................... :

2ـ .2نوع کتاب :

نگارش

درسی □

کمک درسی

□

مرجع

□

عمومی

□

تخصصی □

ساير

□

3ـ .2مورد استفاده:
الف :دانشجویان مقطعی که از این کتاب استفاده خواهند کرد:
کاردانی □

کارشناسی □

دکتری □

کارشناسی ارشد □

ب  :در صورتيکه کتاب از نوع درسی یا کمک درسی نيست  ،دانشگاه علوم پزشکی قم برای چاپ این اثر چه
دالیلی ميتواند داشته باشد ؟
پ :رشته یا رشتههایی که از این کتاب استفاده خواهند کرد.......................................................................... :
ج :سایر اقشاری که از این کتاب استفاده خواهند کرد..................................................................................... :
د :تعداد تقریبی دانشجویانی که در داخل یا خارج دانشگاه از این کتاب به عنوان کتاب درسی استفاده خواهند کرد:

داخل دانشگاه .................................

خارج دانشگاه .................................

هـ :ویژگی خاصی که انتشار کتاب را ضروری میسازد:
 .2-4در صورت درسی يا کمک درسی بودن کتاب  ،با ذکر آن دروس تحت پوشش و میزان واحدهای درسی را نام ببريد:

....................................................... ....................................................................................................................
3ـ کتابهای مشابه با ذکر مشخصات:
نام کتاب ونام نویسنده:

.2

.1

4ـ کتابهائی که توسط نويسنده در انتشارات دانشگاه يا خارج از دانشگاه به چاپ رسیده است:
نام کتاب و نام نویسنده:

.2

.1
5ـ چکیده محتوايی کتاب راحداکثر درچند سطرتوضیح دهید :

.................................................................................................................................... ............................................................
..................................................................... ...........................................................................................................................
................................................................... .............................................................................................................................
................................................................... .............................................................................................................................
 -6سه نفر از اساتیدی که میتوانند در مورد پیش نويس کتاب مذکور اظهار نظر کنند  ،معرفی فرمائید.

( حتي االمکان با ذکر شماره تماس و ايميل )
-1

...............................................................................................

.................................................................................................. -2
.............................................................................................. -3
دبير محترم شورای انتشارات  ...............................به پيوست کتاب ...................................................................

با

مشخصات فوقالذکر برای چاپ توسط انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قم پيشنهاد میگردد .مستدعی است ضمن
طرح آن در شورای انتشارات اقدامات الزم را در این زمينه مبذول فرمایيد.

نام و نام خانوادگی نویسنده یا مترجم
تاریخ .........................
2

امضاء

